AB-vergadering: 25 juni 2015

DB-vergadering: 4 juni 2015

Agendapunt: 6

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODMH en evt. aanpassing governance

Portefeuillehouder: C. v.d. Kamp

Openbaar: ☒ ja / ☐ nee

Bijlagen: 4 (Wijziging Regeling
en artikelsgewijze toelichting;
adviesrapport + tekstvoorstel GR)

Samenvatting:
Op 9 juli 2014 is de Wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen vastgesteld (Stb. 2014, 306).
Deze wet is op 1 januari 2015 in werking getreden.
De wijziging is opgezet in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur. Het is de bedoeling
dat de positie van het algemeen bestuur van een gemeenschappelijk openbaar lichaam wordt versterkt. Tevens
wordt de invloed van de gemeenteraden en provinciale staten op de begroting en de jaarrekening van het
openbaar lichaam versterkt en wordt een regeling getroffen voor de bekendmakingen van gemeenschappelijke
regelingen.
Vanwege deze wijziging dient de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Midden-Holland binnen
1 jaar te worden aangepast. De wijzigingen betreffen onder andere de bepalingen over de samenstelling van het
bestuur en de begrotingscyclus. Met de andere RUD’s heeft overleg plaatsgevonden om de gemeenschappelijke
regelingen in Zuid-Holland zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om tevens een aantal andere punten uit de Regeling aan te passen,
zoals de nieuwe gemeentenamen Alphen aan den Rijn en Krimpenerwaard (door fusies).
Vanwege de gevolgen van de wetswijziging voor de governance (het dagelijks bestuur mag zowel in aantal als in
stemverhouding niet de meerderheid uitmaken in het algemeen bestuur) is door een deskundige, op uw verzoek,
een adviesrapport uitgebracht. In dit rapport wordt de aanbeveling gedaan om het algemeen bestuur uit te breiden
naar 14 leden (2 per deelnemer), zodat het dagelijks bestuur, met een onafhankelijke voorzitter, in de huidige
samenstelling kan blijven bestaan. Dit rapport is ter bespreking bijgevoegd. Indien het AB besluit dit voorstel te
volgen, dient de nu voorgelegde GR op dit punt nog te worden aangepast. Een tekstvoorstel is bijgevoegd.
Financiële consequenties:
Voorgestelde beslissing:
- Akkoord gaan met de wijzigingen in de GR ODMH.
- De wijziging daarna voor besluitvorming voorleggen aan de deelnemers.
Verdere procedure / Communicatie over besluit:
Na besluitvorming in het algemeen bestuur zal de wijziging GR ODMH voor besluitvorming worden
aangeboden aan de deelnemers. De wijziging dient door alle deelnemers ( colleges van b&w en GS)
afzonderlijk te worden vastgesteld. Daarbij is instemming van de eigen gemeenteraad / PS vereist.
Daarna dient de gewijzigde regeling te worden bekendgemaakt.

de secretaris,

A. Mutter

